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Bästa Taubemedlem!

Aktiviteter 2017

Jaha, så har ännu ett år lagts till handlingarna. Nu
kan vi äntligen ana den annalkande våren i form av
små vintergäck, snödroppar och krokus i
trädgårdarna. Härligt! De första tranorna har också
siktats! Och ljusare blir det för varje dag.

Som jag nämnde så är styrelsen igång med att
planera årets aktiviteter. På förslag har vi:

Sällskapets styrelse är i full gång med att sy ihop
årets aktiviteter. Vi hoppas, som vanligt, att ni ska
finna dem intressanta och följa med och delta.
Själv har jag nu valt att stiga av styrelsearbetet efter
att varit aktiv i styrelsen i 14 år. Kanske någon som
känner sig manad att ta över Taubebladet? Hör i så
fall av dig.

Medlemskap
Det är dags att förnya medlemskapet. Vi har ingen
anledning att höja medlemsavgiften utan den står
kvar på 150 kronor/person och år. Du betalar till bg.
554-3384. Hoppas ni har vänner och bekanta som ni
kan locka in i Sällskapet.

Ett besök på SOFIERO för att
beundra
de
blommande
rhododendron. Vi äter på slottet
och har förhoppningsvis en
trubadur
med
oss
som
underhåller med taubevisor och inte minst kan vi
sjunga tillsammans. Det låter väl lockande?!

Vi har också bokat in FLOTTEN. Den som sakta glider
fram på kanalen i Malmö. Även där får vi sjunga av
hjärtans lust. Detta blir torsdagen den 24 augusti.
Skriv in det i almanackan. Det är först till kvarn som
gäller. Flotten tar ett 50-tal passagerare.
Vi har lite annat på gång också, men vi återkommer
med det i kommande blad. Likaså detaljer om
ovanstående kommer också senare.

Taubekafé
Årsmöte
Fredagen den 17 mars är det dags för årsmöte. Det
blir som vanligt på Kockum Fritid. Med facit i hand
tyckte vi att den lokalen vi hade på förra årsmötet
passade precis för oss. Och dessutom serveras det
god mat. Det är ju inte att förakta. När det gäller
kallelse och val av meny så har ni redan fått detta.
Nytt för i år är att vi vill att ni betalar i förväg. Detta
med anledning av att bankerna är tjuriga och inte
hanterar kontanter längre.
Priset är 280:-/person att betalas till bg 554-3384.

Kommer ni ihåg att vi i fjol hade
ett ”taubekafé” på Översten,
Kronprinsen i Malmö? Vi togs på sängen, som man
säger. Väldigt många kom och fick tyvärr vända i
dörren eftersom det var fullsatt. Pinsamt!
Detta ska inte hända igen! Nu har vi ett annat
upplägg. Enligt planerna blir aktiviteten söndagen
den 23 april. Det kommer att bli förhandsanmälan
samt att man i förväg bestämmer vad man önskar
äta. Givetvis gäller först till kvarn på grund av
begränsat antal platser.
Har du eller vet någon som kan framföra något? Det
är liksom det som är grejen, att vi gör det här
tillsammans. Kontakta i så fall Göran Eklund, som syr
ihop programmet för denna aktivitet.

Taubekören
Terminen startade för ett tag sedan. Redan har
kören en rad konserter inbokade.
Just nu försöker Jan Ek, körledaren, få kören att
sjunga Stockholmsmelodin. Det kan jag berätta att
den är inte lätt. M.ycket svåra stämmor att öva in
Minnet och tystnaden börjar sitta riktigt bra. Den är
vi nog mogna att sjunga på årsmötet och senare
framföra under årets konserter.
Det som är inbokat just nu är:
13 mars
S:t Petri församling
17 mars
Årsmötet, Kockum Fritid
6 juni
Tuppen, Malmö
30 april
Bellevue Park
14 juli
Skanör kyrka
19 juli
Åhus kyrka
28 juli
Konsert, Hamnfestivalen i Limhamn
13 augusti
Katrintorps gård
Vissa av konserterna är interna och som är
förbehållna medlemmar i olika organisationer.
Definitivt är både Skanörs kyrka, Hamnfestivalen,
Åhus kyrka och Katrinetorp öppna för alla som
önskar njuta av Taubes visor.

Malmö Underhållningsorkester
En konsert vill vi särskilt lyfta fram, som jag inte
nämner ovan. Det är ett samarbete med Malmö
Underhållningsorkester. Konserten kommer att ske
i Folkets Hus i (på) Limhamn söndagen den 2 april,
klockan 16.00. Det kommer att bli en utmaning och
en väldigt rolig konsert. Se bifogad affisch!

Sångseminarium
Söndagen den 14 maj kommer kören att träffas på
Siriusorden i Malmö för ett seminarium där rösterna
ska trimmas inför sommarens konserter.

Tips!
”En resa med Taube på den Gyldene Freden”
är ett sångspel som spelas
torsdagen den 27 april på Landskrona Teater
Inträde: 210 kronor
Biljetter kan beställas via http://tickster.com

Jag har tittat i gamla Taubeblad och fann ett par
artiklar, skrivna av vår eminente hedersmedlem
Göran D Svensson. Artiklar som jag tycker är värda
att publiceras igen. Den första förekom i
Taubebladet 1/2004 och den andra i nummer
2/2004.

Evert Taube,
sanningen och
verkligheten
Knut Ståhlberg påpekar i
sin bok ”Det förflutnas
ständiga närvaro” att om
en
av
de
franska
mellankrigsfilosoferna sades, att han alltid talade
sant även om det han sade inte alltid
överensstämde med verkligheten. Detta skulle med
minst lika stort fog kunna sägas om Evert Taube! –
Journalisten Bengt Melin skriver i sin uppsats att
Evert själv berörde detta spörsmål på liknande sätt:
”När man frågar mig; Fritjof Andersson, är det herr
Taube själv? Då svarar jag; Nej, och inte Carmencita
heller, inte ens Huldas Karin, är jag. De är dikter
allesammans, mera sannolika i diktens värld än jag i
verkligheten, vad är livets, vad är tillvarons mening.
Jag skulle vilja svara att meningen med verkligheten
är att den skall bli poesi.”
Vadå, Alingsås?
Flera än jag har säkert hajat till inför raderna från
San Remo: ”Den glade bagar´n bakar det bästa bröd
som fås/det bakas inte bättre ej ens i Alingsås.” Det
låter ju, om inte som ett nödrim, så i varje fall lite
konstruerat. Varför just Alingsås? Men Evert Taube
stod på solid faktagrund. Av skäl som inte är helt
klarlagda har Alingsås begåvats med ett osedvanligt
stort antal caféer och bagerier. Enligt
”Kondisboken” av Maria och Johan Kindblom har
västgötastaden inte mindre än 22 caféer i en stadskärna om blott 40 kvarter. Förhållandet verifieras
även av Bengt Arne Falks ”Caféliv”, som porträtterar
6 caféer i Alingsås, medan Göteborg och Stockholm
representeras av endast två vardera. Evert torde
utan tvivel ha känt till åtminstone Bräutigams i
Göteborg och Sundbergs vid Järntorget, nära
Freden, i Stockholm. Men med sin stora respekt för
korrekthet i minsta detalj, valde han alltså Alingsås!
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